
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
2014.11.30 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0104 AZONOSÍTÓ  „MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

SZERVEZETFEJLESZTÉSE”  CÍMŰ PROJEKTÜNK VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁST  NYERT.  

 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg: 

 

ÁROP-1.A.2. számú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című nyertes pályázatában vállalt intézkedések 

felülvizsgálata.  

 

Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok 

felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási 

rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági 

társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és 

megvalósítása. 

 

 A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel 
összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának 
értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és 
stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása. A tevékenységet a 
projekt kezdetétől számított 6 hónapon belül kell megvalósítani. 
 

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – különösen köznevelési-oktatási, valamint 
szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, 
diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell 
kidolgozása. 
 
A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és 

felmerülő igényekről. Az lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy adekvát 

módszer (pl. kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, telefonos interjú stb.) alkalmazásával minimum 

két időintervallumban. 

 

Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, 
jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti 
besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése. 
A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő 
nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása. 
 



  
Térségi feladat-ellátási modell kialakítása és megvalósítása az önként vállalható és térségi szinten ellátható 
feladatvállalások vonatkozásában. 
 
 Térségi szinten, több önkormányzat tekintetében a funkcionális tevékenységek, vagyongazdálkodási, település- és 
intézményüzemeltetési (pl. étkeztetés, takarítás stb.) feladatok közös megszervezésének, ellátási modelljének 
vizsgálata, az új modell megvalósítása. 
 
Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, 
a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat átszervezése, optimalizálása. 
Folyamatok átszervezése abban az esetben támogatható, amennyiben azok eredményeként a folyamatok 
erőforrásigénye csökken. 
 

Irat- és Dokumentumkezelő rendszer bevezetése. 

 

Bővebb információért keresse fel Önkormányzatunkat vagy látogasson el a 

http://mosonmagyarovar.hu/turizmus_es_gazdasag/93/palyazatok.html oldalra. 

http://mosonmagyarovar.hu/turizmus_es_gazdasag/93/palyazatok.html

